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Genomgång av kommunstyrelsens uppdrag och
kommunledningsförvaltningens arbete

Information

Dagens genomgång av kommunstyrelsens uppdrag och kommunlednings-
förvaltningens arbete tar sin utgångspunkt i Falköpings kommuns fyra mål som
presenteras i Falköpings kommuns flerårsplan för åren 2019-2021.

1. Ett socialt hållbart Falköping

2. Ett attraktivare Falköping

3. Ett näringsliv som utvecklas

4. Kvaliteten inom verksamheten ska öka

Mål 1, ett socialt hållbart Falköping, diskuteras mycket i samband med arbetet
i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet och fokus vid dagens
genomgång är därför på de andra tre målen.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare delas upp i tre grupper och får
lyssna till tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen som beskriver
hur deras respektive avdelningar arbetar för att nå målen.

Mål 2 — Ett attraktivare Falköping
Kommunikatör Linda Johansson Filipsson informerar om hur kommunikations-
avdelningen arbetar med att utveckla Falköpings kommuns interna och externa
kommunikation.

Miljöstrateg Nina Ramsauer och klimatanpassningsstrateg Tomas Ekelund
informerar om arbetet med energi- och klimatfrågor och de utmaningar som
Falköpings kommun står inför.

Stadsbyggnadschef Ema Pezic, kommunarkitekt Amelie Sandström och mark-
och exploateringsansvarig Alexander Järkebom informerar om samhälls-
byggnadsprocessen, det vill säga arbetet med översiktsplaner, detaljplaner
och mark- och exploateringsfrågor.

Mål 3 — Ett näringsliv som utvecklas
Näringslivschef Magnus Sundén informerar om arbetet med näringslivs-
frågorna som bland annat inkluderar lokalfrågor, mark- och exploaterings-
frågor och samverkan med näringslivet i olika nätverk.

Turistchef Klara Börjesson Ahlqvist informerar om arbetet med turism-
utveckling som bland annat omfattar det arbete som genomförs tillsammans
med ett flertal andra aktörer kring Homborgasjön.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstrateg Leif Bigsten informerar om arbetet med logistik- och
infrastrukturfrågor med fokus på satsningarna på Skaraborg Logistic Center.

Mål 4 — Kvaliteten inom verksamheten ska öka
Ekonomichef Magnus Fleischer informerar om ekonomifunktionen, det vill
säga ekonomiavdelningen inklusive de ekonomer som finns på respektive
förvaltning, och hur de arbetar med att utveckla de ekonomiska processerna i
nära koppling till verksamheterna.

IT -chef Per Augustsson informerar om IT -avdelningens arbete kring
digitalisering och de samarbeten med olika förvaltningar som görs inom
området, till exempel satsningar på välfärdsteknologi inom äldreomsorgen.

Kanslichef Linda Karelid informerar om kansliavdelningens arbete med att
utveckla de demokratiska processerna kring de politiska sammanträdena och
beslutsunderlagen, samt om arbetet med att digitalisera dessa processer.

Personalchef Maria Ström och biträdande personalchef Maria Axelsson
informerar om hur personalavdelningen arbetar för att Falköpings kommun ska
vara en attraktiv arbetsgivare.

Justerarnas signaturer— Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖPLNAR
Kommunstyrelsen

Sida
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 6(43)
Sammanträdesdatum
2019-05-07

§ 67 Dnr 2019/00146 280

Information och statusrapport om pågående byggnads-
projekt samt övriga verksamhetsomflyttningar

In format ion

Fastighetschef Jan Aurffi och lokalsamordnare Cecilia Nordh informerar om
följande pågående byggnadsprojekt.

• Ranliden

• Tåstorps Demenscentrum

• Fridhem

• Trollets förskola

• Kinnarps förskola

• Vindängens skola

• Urds förskola

• Åsarpsskolan

• Platåskolan

• Mössebergskolan

• Brandstationen och Centralförrådet

Lokalsamordnare Cecilia Nordh informerar också om de verksamhets-
omflyttningar som blir en konsekvens av pågående byggprojekt under
kommande år.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 68 Dnr 2019/00039 007

Kommunrevisionens granskning av Falköpings
kommuns borgensåtaganden

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande över kommunrevisionens
granskning av Falköpings kommuns borgensåtagande.

Bakgrund

Kommunrevisionen har, med biträde av revisionsföretaget KPMG AB,
genomfört en granskning av Falköpings kommuns borgensåtaganden. Syftet
med granskningen var att kartlägga Falköpings kommuns borgensåtagande
samt att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att styrdokument för
borgensåtaganden omfattar rutiner för beslut, riskanalys och uppföljning.

Granskningsrapporten har identifierat ett antal brister i Falköpings kommuns
finanspolicy och hantering av frågor kring kommunal borgen. I rapporten
noteras att kommunledningsförvaltningen påbörjat ett arbete för att omarbeta
kommunens finanspolicy. Vidare framgår av rapporten att det saknas
förteckning av Falköpings kommuns samtliga borgensåtagande. Falköpings
kommun ska också säkerställa efterlevnaden av finanspolicyn samt göra
riskanalyser, intern kontroll, och följa upp detta genom rapportering.

Kommunrevisionen önskar få ett skriftligt svar från kommunstyrelsen kring
vilka eventuella åtgärder som kommunstyrelsen planerar att vidta med
anledning av iakttagelser och rekommendationer i granskningsrapporten.

Yttrande

Kommunledningsförvaltningen har själva identifierat att Falköpings kommuns
finanspolicy behöver revideras. Förvaltningen har anlitat en extern konsult som
stöd i detta arbete. Förvaltningen delar även övriga synpunkter i rapporten
gällande de brister som förekommit och de identifierade förbättringsområdena.
Förvaltningen kommer utarbeta förslag till ny finanspolicy och säkerställa
rutiner i övriga delar. De i revisionsrapporten identifierade bristerna ska
åtgärdas under år 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 mars 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 37/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktiges anmälningsärenden
Kommunrevisionen
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks----
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§ 69 Dnr 2019/00042 007

Kommunrevisionens granskning av investerings-
projektet Tåstorp demenscentrum

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande över kommunrevisionens
granskning av investeringsprojektet Tåstorps demenscentrum.

Bakgrund

Kommunrevisionen har, med biträde av revisionsföretaget KPMG AB,
genomfört en granskning av investeringsprojektet Tåstorps demenscentrum.
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen, tekniska
nämnden och socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning
och uppföljning av investeringen. Granskningen avsåg att bedöma om
investeringen skett i enlighet med beslutade mål och fastställd budget samt
om investeringsprojektet i övrigt följer och drivs i enlighet med Falköpings
kommuns fastställda policys och riktlinjer.

I granskningsrapporten av investeringsprojekt Tåstorps demenscentrum
framgår att kommunrevisionen konstaterar att den sammanfattande
bedömningen är att investeringsprocessen är effektiv och ändamålsenlig.
Granskningen noterar att det finns ett framtida förbättringsområde kring
riskanalysbedömning av själva byggprocessen.

Kommunrevisionen önskar få ett skriftligt svar från kommunstyrelsen,
tekniska nämnden och socialnämnden kring vilka eventuella åtgärder som
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och socialnämnden planerar att vidta
med anledning av iakttagelser och rekommendationer i gransknings-
rapporten.

Yttrande

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av granskningsrapporten och kan
glädjande att konstatera att Falköpings kommuns policys och riktlinjer i
huvudsak följs vad gäller projektet. Det är dock värt att notera att det återstår
att fortsätta att följa upp projektet, som inte kommer att färdigställas förrän i
november 2019. Det är viktigt inte minst i den ekonomiska uppföljningen.
Vidare bör uppmärksammas att driftskonsekvenserna analyseras. Det nämns
exempelvis inget i rapporten om finansieringen för Falköpings kommun som
helhet. Falköpings kommun har inte det kapital som krävs, utan upplåning
sker i princip av hela projektkostnaden, 210 miljoner kronor. Riskanalys i
denna del bör göras. Byggnationen görs enligt de kriterier för energi-
effektivitet som är uppställda så att Falköpings kommun kan ansöka om så
kallade gröna lån hos Kommuninvest. I skrivande stund har ansökan gjorts
om ett grönt lån om 175 miljoner kronor.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunledningsförvaltningen noterar att den sammanfattande bedömningen
är att investeringsprocessen är effektiv och ändamålsenlig. Kommunrevisionen
uppmanar dock tekniska nämnden att säkerställa att inledande riskanalyser för
byggprojekt genomförs framledes. En uppmaning som även
kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 31 mars 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 38/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktiges anmälningsärenden
Kommunrevisionen
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 70 Dnr 2019/00016 041

Budgetförutsättningar för flerårsplanen för
åren 2020-2022

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen godkänner budgetförutsättningarna som underlag till
budgetarbetet inför flerårsplanen för åren 2020-2022.

2 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över
demografimodellen i riktlinjerna för verksamhets- och ekonomistyrning och
komma med förslag på hur demogyafimodellen kan utvecklas till en tydligare
resursfördelningsmodell. Detta ska vara klart så att den utvecklade modellen
kan användas till arbetet med budgetförutsättningar och budgetunderlag för
flerårsplanen för åren 2021-2023.

Bakgrund

Enligt Falköpings kommuns riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning
ska kommunstyrelsen i februari månad besluta om budgetförutsättningar,
förslag till ändringar av verksamhetsmål samt tidsplan som ska gälla inför
nästkommande års budget. Mål- och omvärldsanalys, investeringsplan för en
kommande tioårsperiod ska tillsammans med befolkningsutveckling
skattesats och driftskonsekvenser utgör utgöra grunden för budgetförut-
sättningarna.

Utifrån beslut om ovanstående budgetförutsättningar kan kommunens
förvaltningar sedan påbörja arbetet med budgetunderlaget för kommande
år. Förvaltningarna överlämnar sedan sina budgetunderlag till
kommunledningsgruppen som sammanställer ett kommungemensamt
budgetunderlag vilket sedan lämnas över för politisk beredning.

På grund av kommunvalet hösten år 2018 och Falköpings kommuns
omfattande investeringsplan försenades arbetet med att ta fram budget-
förutsättningar för flerårsplan år 2020-2022, vilket kommunlednings-
förvaltningen informerat kommunstyrelsen om tidigare. Anledningen till att
budgetförutsättningarna dragit ut på tiden är även att driftskonsekvenserna
för investeringsplanen har varit svåra att beräkna.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömning är att kommunstyrelsen ska
besluta om nedanstående budgetförutsättningar som ligger till grund för
flerårsplanen för åren 2020-2022.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

- 7 /4- - -



FLAKÖPINg
Kommunstyrelsen

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(43)
Sammanträdesdatum
2019-05-07

Investeringsplan

Kommunledningsförvaltningen har under vintern tillsammans med samhälls-
byggnadsförvaltningen arbetat med att ta fram nya rutiner och underlag för
att ge en tydligare helhetsbild över Falköpings kommuns investeringsplan.
Ett led i detta är att alla större och strategiska investeringar ska ses som ett
unikt projekt och innefatta alla investeringar rörande projektet och inte som
tidigare där de kunde vara uppdelade på flera olika investeringar beroende på
ansvarsfördelningen. Till varje investeringsprojekt ska även en initiering tas
fram för att ge en tydligare bild över investeringens påverkan på drift och
verksamheter.

I prioriterade investeringar finns Platåskolan (årskurs 7-9), med en samlad
investeringsbudget om 386 miljoner kronor och Vindängskolan (årskurs F-6)
med en samlad investering om 100 miljoner kronor. Det viktiga är att i båda
dessa investeringar finns en samlad investeringsram, där alla investeringar
kopplade till projekt ingår (fastighet, trafiksituation, inventarier och så vidare).
Det råder just nu en otydlighet i synkroniseringen mellan budgetramen för
investeringsprojektet och utförandespecifikationen. För att stämma av detta
behöver projekten kompletteras med en statusrapport, vilket kan ses som en
initiering på ett pågående investeringsprojekt, och eventuellt justera
investeringsramarna till underlaget som ligger till grund för Flerårsplan
2020-2022.

Vidare har en justering där löpande- och reinvesteringar lyfts ut och
presenteras som en egen investeringsdel. Den har inte samma direkta
påverkan på driftsramen eftersom det främst rör sig om reinvesteringar för
att Falköpings kommuns tillgångar inte ska minska. Ramen kommer sedan
att räknas upp med ett prisindex varje år för att inte värdet på Falköpings
kommuns tillgångar ska minska. Totalt omfattar denna investeringsram cirka
100 miljoner kronor per år.

Den sista delen i investeringsuppdelningen är mark- och exploaterings-
investeringar. Falköpings kommun har i sin investeringsplan att fortsätt
exploatera områden för ökat näringsliv, men även boendeområden. I dessa
budgetförutsättningar har MEX-investeringsplan uppskattats till cirka
110 miljoner kronor. Detta är dock en nettoinvesteringssiffra och kommer
att behöva justeras så Falköpings kommuns kommunande investeringar
redovisas i bruttoform för att enklare kunna följa gällande redovisnings-
principer.

Eftersom tekniska nämnden har haft anslagsfinansierade hyror är det
kommunledningsförvaltningens bedömning att full kompensation ska ges för
dessa ökade driftskostnader kopplade till investeringar år 2019, men att både
hyrors- och städkostnaden från och med år 2020 återigen ska fördelas ut på
nämnderna. Detta för att möjliggöra en tydligare styrning av investeringar i
nya lokaler. Som det är nu finns det risk att kommunen tappar helhetsbilden
och de ekonomiska konsekvenser som investeringen medför.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Demografimodell

I riktlinjerna för verksamhets- och ekonomistyrning står det att en demografi-
modell ska vara grunden för Falköpings kommuns fördelning av resurser. En
demografimodell hjälper till att beskriva kommunens ålders- och befolknings-
utveckling, men för att fungera som ett bra styrmedel för kommunens resurser
behöver modellen kompletteras med ytterligare data, som exempelvis referens-
kostnader, för att ge en rättvisande bild. Kommunledningsförvaltningen vill
därför att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna
och utveckla demografimodellen till en tydligare resursfördelnings modell till
kommande budgetförutsättningar.

Finansiellt mål

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att den del av det
finansiella målet som är styrt utifrån kommunens låneskuld, och att skulden
ska vara återbetald inom 25 år, bör ändras till en 35 års period. Detta på grund
av kommunens omfattande investeringsplan annars kommer att ställa höga
krav på kommunens driftsresultat, som inte är motiverat i kommunens
ekonomiska situation.

Skatte sats

Falköpings kommuns skattesats ligger i dessa budgetförutsättningar fast på
21,60 kronor per 100 kronor under alla tre åren.

Invånarantal

Invånarantalet i Falköpings kommun beräknas att öka med 200 personer per
år under hela treårsperioden. Detta innebär att befolkningssiffran för år 2020
är satt till 33 350 personer. Efter fler starka tillväxtår i befolkningen har
ökningen avtagit, men utifrån Falköpings kommuns satsning på nya bostäder
i centralorten bör ändå målet om en ökning av 200 personer per år ligga kvar
under perioden.

Generella justeringar av intäkter och kostnader

Ökad inflation och högre priser medför att en justering av nämndernas
nettokostnader behöver skrivas upp. I annat fall kommer detta att fungera
som en indirekt besparing på nämnderna. Kommunledningsförvaltningens
bedömning är att nettokostnaderna bör skrivas upp med Sveriges Kommuner
och Landstings (SKL) prognos om kostnadsutveckling för perioden.

Lönekostnader

Lönekostnaderna budgeteras centralt och fördelas ut med full kompensation
till nämnderna efter genomförd löneprocess. Beräknad löneindex baseras på
SKL:s prognos på om löneutveckling under perioden.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Personalomkostnadspålägg

Ingen justering av personalomkostnadspålägget till år 2020, men det är
kommunledningsförvaltningens bedömning att Falköpings kommun till år
2021 bör justerat ner sitt personalomkostnadspålägg till SKL:s rekommen-
derade nivå. Detta för att ge en tydligare bild av kommunens verkliga
kostnader både i budget och i redovisningen.

Intern ränta

Ingen justering på internräntan under perioden.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 5 april 2019, har utarbetats av ekonom
Christoffer Eriksson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 39/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga nämnder
Katarina Andersson, kommundirektör
Magnus Fleischer, ekonomichef
Christoffer Eriksson, ekonom

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 71 Dnr 2019/00143 003

Revidering av kommunstyrelsens och tekniska
nämndens reglementen om mark- och
exploateringsinvesteringar

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i kommun-
styrelsens reglemente införa följande tillägg i § 8.

"Kommunstyrelsen ansvarar för att besluta om mark- och
exploateringsinvesteringar."

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i tekniska
nämndens reglemente införa följande tillägg i § 4.

"Tekniska nämnden ansvarar för att genomföra kommunstyrelsens beslut
om mark- och exploateringsinvesteringar som omfattar anläggnings- eller
rivningsåtgärder."

3 Revideringarna gäller från och med den 15 juni 2019 och införs i
kommunens författningssamling, punkten 1 införs i KFS 2017:06 och
punkten 2 införs i KFS 2016:09.

Bakgrund

En arbetsgrupp med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen har arbetat med att se över processen för
mark- och exploateringsinvesteringar. Arbetsgruppen har kommit fram till att
det finns ett behov dels av ändrat arbetssätt och dels av att tydligare
dokumentera processen.

Kommunstyrelsen har sedan länge tilldelats budget för att genomföra de
mark- och exploateringsinvesteringar som krävs för att genomföra beslutade
detaljplaner och för att utveckla den strategiska markanvändningen. Det
behöver förtydligas i kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen har
fått det uppdraget av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har dock inte
själva möjligheten att rent faktiskt utföra projekten utan de utförs av tekniska
nämndens olika avdelningar, främst VA-, park/gata- och fastighets-
avdelningen. Utförandet behöver också förtydligas i tekniska nämndens
reglemente genom ett tillägg.

Själva processen kommer i korthet gå till så att kommunstyrelsen ansvarar
för investeringarna och har budgeten för investeringarna. Kommunstyrelsen
kommer att fatta beslut om att starta varje projekt om mark- och
exploateringsinvestering var för sig där en tydlig uppdragsbeskrivning ges
till tekniska nämndens avdelningar. Tekniska nämnden kommer därefter att
genomföra uppdraget. Förslaget från kommunledningsförvaltningen är att

Justerarnas signaturer
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kommunstyrelsen vid respektive projekt ger berörda avdelningschefer på
samhällsbyggnadsförvaltningen attesträtt. Uppföljning av projekten
redovisas löpande i samband med tertialuppföljningarna. Fördelen med
denna process är att helheten hålls samman i ett projekt. Mark- och
exploateringsinvesteringar som är av principiell och strategisk art lyfts
precis som tidigare till kommunfullmäktige för beslut.

Förvaltningarna ser ett behov av att arbeta vidare med att dokumentera och
reglera denna process och föra in i de styrdokument som blir aktuella. Detta
planeras att ske till hösten. Samtliga nämnders reglementen planeras även att
ses över under hösten.

Förvaltn ingens bedömning

Förslaget har utarbetats i enlighet med det alternativ som en jurist på
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har förordat.

Förslaget har skickats på remiss till tekniska nämnden. Tekniska nämndens
arbetsutskott beslutade den 10 april, § 29, att lämna förslag på ändring av
tillägget i tekniska nämndens reglemente, vilket kommunlednings-
förvaltningen ställer sig bakom.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige
beslutar att i kommunstyrelsens och tekniska nämndens reglementen införa
tilläggen som redovisas i förslag till beslut ovan. Tilläggen föreslås gälla från
och med den 15 juni 2019 och införs i Falköpings kommuns författnings-
samling, punkten 1 införs i KFS 2017:06 och punkten 2 införs i KFS 2016:09.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 28 mars 2019, har utarbetats av Ida Kyrkander,
chef för hållbar utveckling, Sara Cronholm, kommunjurist, och Alexander
Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 40/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§72 Dnr 2019/00161 004

Förändring av struktur för dokumenthanteringsplan och
arkivbeskrivning

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att varje nämnd
ska upprätta och anta sin egen dokumenthanteringsplan med tillhörande
arkivbeskrivning.

2 Den av kommunfullmäktige antagna dokumenthanteringsplanen fortsätter
gälla i aktuella delar tills dess att den ersatts av respektive nämnds beslut.

Bakgrund

Arkivbildning och gallring av allmänna handlingar inom kommunerna styrs
av arkivlagen. Av arkivlagen framgår det att myndigheters arkiv ska bevaras,
hållas ordnade och vårdade på så sätt att de tillgodoser rätten att ta del av
allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltning
samt forskningens behov.

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 §) och arkivlagen ska
varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna
handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning.

Dokumenthanteringsplanen är ett dokument som styr hur nämnderna ska
hantera alla sina handlingar, vilket är viktigt utifrån ett demokratiskt
perspektiv då det i slutändan handlar om öppenhet, transparens och
rättssäkerhet.

I dokumenthanteringsplanen står närmare beskrivet vilka handlingar som
finns inom varje verksamhet samt hur dessa ska behandlas, främst om de ska
gallras eller bevaras. Att gallra innebär att handlingen förstörs antingen direkt
eller efter en viss tid, det vill säga vid gallringsfristens utlöpande.

Falköpings kommun har haft en gemensam dokumenthanteringsplan i drygt
sex år. Det finns en samordningsvinst med att ha ett gemensamt regelverk
för dokumenthantering och gallring. En gemensam plan är dock mer
omständlig att revidera, då alla nämnder ska göra sina revideringar och yttra
sig samtidigt.

Det främsta skälet till att kommunledningsförvaltningen nu föreslår att varje
nämnd ska återgå till att upprätta och anta sin egen dokumenthanteringsplan
med tillhörande arkivbeskrivning, är de nya krav som har uppstått i och med
införandet av e -arkiv och kraven som ställs på en ny processbaserad
arkivredovisning, även kallad verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Arbetet med nämndernas dokumenthanteringsplaner ska även fortsättnings-
vis samordnas så att de delar som är förvaltningsövergripande, till exempel

Justerarnas signatu er Protokollsutdraget bestyrks
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ekonomi- och personalhandlingar, har en liknande struktur i samtliga
nämnder.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
varje nämnd ska upprätta och anta sin egen dokumenthanteringsplan med
tillhörande arkivbeskrivning.

Nämnderna kommer att anta egna dokumenthanterringsplaner vid olika
tidpunkter. Den övergripande dokumenthanteringsplanen kommer därför
stegvis att ersättas av nämndernas planer. Det innebär att den av kommun-
fullmäktige antagna dokumenthanteringsplanen fortsätter gälla i aktuella
delar till dess att den ersatts av respektive nämnds beslut.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 10 april 2019, har utarbetats av
kommunarkivarie Jörg Siewert.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 41/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 73 Dnr 2019/00064 049

Remiss från Finansdepartementet om översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
— Lite mer lika (SOU 2018:74)

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande över remissen från
Finansdepartementet om översyn av kostnadsutjämningen för kommuner
och landsting — Lite mer lika (SOU 2018:74).

Bakgrund

Finansdepartementet har skickat Kostnadsutjämningsutredningens betänkande
"Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
(SOU 2018:74)" på remiss. Falköpings kommun är en av remissinstanserna.
Svar ska lämnas till Finansdepartementet senast den 17 maj 2019.

Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning,
kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag samt regleringsbidrag och
regleringsavgift. Utredningens uppdrag är att utreda och uppdatera kostnads-
utjämningen. I direktiven från regeringen anges att översynen ska överväga
om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhälls-
förändringar och med anledning av detta eventuellt föreslå förändringar i de
delmodeller som finns, nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå.
Utredningen ska också analysera möjligheterna att förenkla utjämningen.

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förut-
sättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna
service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska
alltså inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet. Kostnads-
utjämningen är solidariskt finansierad inom kommunsektorn och staten har
ingen del i finansieringen, till skillnad mot inkomstutjämningen.

Det samlade utfallet av förslagen innebär en relativt stor förändring.
Utjämningens omfattning ökar med en miljard kronor både för kommunerna
och för landstingen. Den profil som det hittillsvarande systemet har innebär
att kostnadsutjämningen omfördelar från kommuner med i genomsnitt stark
socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner med svag
socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning. Förändringarna föreslås
genomföras år 2020.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av förslaget och konstaterar att
enligt beräkning, bilaga 4 i remissen, skulle förändringen innebära att
Falköpings kommun får 2 860 kronor per invånare och år, jämfört med enligt

Justerarnas si nalurer / Protokollsutdraget bestyrks
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nuvarande system 2 033 kronor per invånare och år. Denna förändring skulle
innebära 827 kronor mer per invånare, det vill säga cirka 27 miljoner kronor,
i ökade statsbidrag för Falköpings kommun.

Kommunledningsförvaltningen förslår att kommunstyrelsen lämnar
nedanstående yttrande på remissen.

Yttrande

Falköpings kommun har tagit del av förslaget och vill lämna följande synpunkter.

Falköpings kommun välkomnar Kostnadsutjämningsutredningens förslag
och ser att tyngdpunkten till förändring ligger i de delar som Falköpings
kommun, liksom många andra kommuner, har påpekat under en flera år.
Behovet av omfördelning mellan kommuner i de delar som framförallt rör
individ- och familj eomsorg är stort. Falköpings kommun, liksom många
andra kommuner med liknande socioekonomisk struktur, konstaterar att
kostnaderna ökar i de delar som rör omsorg och skola. Det är därför mycket
rimligt att de största förändringarna i förlagets olika delmodeller ligger här.

Frågan är om det är tillräckligt? Rubriken på betänkandet är "Lite mer lika"
och det är också så Falköpings kommun ser på omfördelningen. Troligen är
detta inte tillräckligt, men det är ett steg i rätt riktning.

Falköpings kommun vill även uppmärksamma och reflektera kring frågan om
uppdraget om förändrad kostnadsutjämning fångas upp av det nuvarande
systemet i dagens samhällsförändring. Det Falköpings kommun vill belysa är
hur olika det är mellan kommuner vad gäller finansiering av investeringar.
Även kommuner utanför storstadsområdena har stora behov av investeringar
för skola och omsorg då dessa kommuner, liksom många andra kommuner,
har en positiv befolkningstillväxt och ett stort antal gamla och slitna lokaler.
Till skillnad från storstadsregionerna har dock dessa kommuner inte de mark-
priser som vid försäljning ger stora reavinster och kapitaltillskott. Följden blir
att dessa kommuner tvingas ta höga lån och större ekonomiska risker för
finansiering av välfärdens byggnader och lokaler. Här ökar riskerna att det
skapas klyftor mellan kommuner eftersom förutsättningar för att finansiera
välfärden är så olika. Falköpings kommun vill därför lägga med denna
synpunkt som bör beaktas vid kommande översyner av utjämningssystemen.

Falköpings kommun välkomnar förslaget i nuvarande utformning och
hoppas det kan genomföras så snart som möjligt.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 3 april 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet
under § 42/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Finansdepartementet
Samtliga nämnder
Magnus Fleischer, ekonomichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 74 Dnr 2019/00067 055

Taxa för hunddagiset Tassen

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa
för hunddagiset Tassen.

2 Taxan ska gälla från och med den 1 juni 2019 och tas upp i ny kommunal
författningssamling.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, § 69, att godkänna ett
avtal om verksamhetsövergång från Bruk för alla ekonomisk förening, som
innebar att Falköpings kommun tog över verksamhet och personal från
föreningen.

Genom verksamhetsövergången kom hunddagiset Tassen över till
kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Hunddagiset Tassen erbjuder tillsyn
av hund helgfri måndag —fredag. I januari 2019 hade verksamheten 12 hundar
inskrivna.

Vid verksamhetsövergången gjordes inga förändringar i avtal eller taxa.
Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 6 februari 2019, § 9, att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan.

Avgifter faktureras månadsvis i efterskott. Avräkning görs inte om hunden är
sjuk eller av någon annan anledning inte vistas på Tassen.

Platsavgift 1 000 kronor per månad upp till 8 dagar
Dagavgift från dag 9 150 kronor per dag
Maxtaxa 2 000 kronor per månad.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta
föreslagen taxa för hunddagiset Tassen att gälla från och med den 1 juni 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 22 mars 2019, har utarbetats av Edvin Ekholm,
chef för hållbar kommunikation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 43/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 75 Dnr 2019/00079 291

Anslag för om- och tillbyggnad av Vindängens skola

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att genomföra
om- och tillbyggnad av Vindängens skola.

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tekniska
nämndens begäran om tilläggsanslag för projektet med 28 miljoner kronor.
Total investeringsbudget för projektet uppgår då till 100 miljoner kronor.

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra åt
budgetberedningen till kommande flerårsplan för investeringar att
överväga omprioritering eller senareläggande av andra projekt för att den
totala investeringsnivån ska klaras enligt beslutad investeringsplan.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslutade den 18 februari 2019, § 17, att begära att
kommunfullmäktige fattar beslut om erforderliga anslag för om- och
tillbyggnad av Vindängens skola. Tekniska nämnden beslutade den 23 april
2019, § 47, att förtydliga att beslutet innebär en begäran om tilläggsanslag
med 28 miljoner kronor. Projektbudgeten uppgår till totalt 100 miljoner
kronor. Bakgrunden är kommunfullmäktiges beslut om ny skolorganisation.

Enligt policyn för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar gäller
följande. "Större investeringar, vilka beräknas uppgå till över 20 miljoner
kronor, samtliga strategiska investeringar eller investeringar som är av
principiell beskaffenhet lyfts av tekniska nämnden till kommunfullmäktige
som beslutar om investeringen ska genomföras."

Förvaltn ingens bedömning

Tekniska nämndens beslut från den 18 februari 2019, § 14, om att begära att
kommunfullmäktige fattar beslut om erforderliga anslag för om- och
tillbyggnad av Vindängens skola är något otydligt vad gäller finansieringen.
Enligt uppgift från fastighetschefen var projektet budgetar till 72 miljoner
kronor och nu beräknas det till 100 miljoner kronor.

Enligt policyn för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar samt riktlinjer
för verksamhet och ekonomistyrning har nämnden i första hand att om-
prioritera inom nämnden. Vad gäller investeringar är det dock komplext då
investeringsbudgeten beslutas årsvis och stora byggprojekt ofta pågår under
flera år. Kommunledningsförvaltningen bad därför om ett förtydligande av
tekniska nämnden om den avser att omprioritera andra projekt eller om den
nu ökade beräknade investeringskostnaden (100-72 = 28 miljoner kronor)
utgör en begäran om tilläggsanslag till investeringsbudgeten. Tekniska
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nämnden har den 23 april 2019, § 47, förtydligat att det är en begäran om
tilläggsanslag med 28 miljoner kronor.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att begäran ska beviljas, men
att det bör utredas om något annat projekt ska omprioriteras eller senare-
läggas. Detta för att den totala investeringsbudgeten enligt flerårsplan
2019-2021 ska kunna hållas.

Finansier ing

Finansiering sker från tekniska nämndens investeringsbudget. Kommun-
ledningsförvaltningens föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att
uppdra åt budgetberedningen att överväga att omprioritera eller senarelägga
andra projekt. Driftskonsekvenser av den ökade investeringskostnaden ska
utredas och läggas in i kommande flerårsplan.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 1 april 2019, har utarbetats av ekonomichef
Magnus Fleischer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 44/2019.

Efter arbetsutskottets behandling av ärendet har samhällsbyggnads-
förvaltningen lämnat in en statusrapport om tillbyggnaden av Vindängens
skola som innehåller kompletterande information om ärendet. Av status-
rapporten framgår bland annat att byggnadsinvesteringen har ökat med
28 miljoner kronor på grund av tillkommande behov, vilket krävt en större
yta. Därutöver har en ombyggnation av delar av befintlig byggnad tillkommit.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justeramas signaturer
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§ 76 Dnr 2019/00078 336

Medfinansiering av projektet Platåbergens Geopark

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet med Grästorps kommun
om samverkan kring projektet Platåbergens Geopark, vilket innebär en
medfinansiering på 50 000 kronor per år under år 2019 och år 2020.
Intentionen är att fortsätta medfinansiera projektet som kortast till och
med år 2024.

2 Finansiering sker ur kommunstyrelsens befintliga budget för år 2019.
Finansiering av övriga år tas upp i budgetprocesserna för år 2020 och
framåt till och med år 2024.

3 Falköpings kommun åtar sig att aktivt delta i arbetet med utveckling av
Platåbergens Geopark.

4 Beslutet gäller under förutsättning att Vänersborgs kommun, Trollhättans
kommun, Lidköpings kommun, Skara kommun, Götene kommun,
Mariestads kommun, Skövde kommun och Grästorps kommun beslutar
om motsvarande medfinansiering.

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen i
Falköpings kommun beslutade år 2017 att delta och samfinansiera en studie
där geoparkstanken prövas i tillämpad verksamhet under en testperiod på tre
år, för att därefter utvärderas med sikte på att hitta en långsiktig driftsform
som säkerställer fortsatt verksamhet. I studien deltar regionala aktörer och
kommunerna Mariestad, Skövde, Falköping, Skara, Götene, Lidköping,
Grästorp, Vänersborg och Trollhättan.

En geopark är ett område där det finns geologiska platser och landskap av
internationell vetenskaplig betydelse, alltså något som är unikt i världen.
Både platåbergen i sig, men även peneplanet, alltså urbergsytan som
platåbergen vilar på, och de kvartärgeologiska istidsavsättningarna är
speciella. De är en naturresurs som borde uppmärksammas mer bland annat
inom besöksnäringen. I tillägg till detta har området ett unikt kulturarv
kopplat till platåbergen med megalitgravar, jordbruksmark, stenbrott,
stenkyrkor med mera. I geoparken ska natur- och kulturarvet i platåbergs-
landskapet vara grund för en hållbar besöksnäring och komma en bred
allmänhet till godo genom till exempel projekt mot barn och unga.

Platåbergens Geopark har som mål att etablera Sveriges första Unesco
Globala Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland. Projektet sträcker
sig över nio kommuner i platåbergslandskapet (Trollhättan, Vänersborg,
Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Skövde och Falköping), med
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Grästorps kommun som projektägare. Anställda i projektet är i dagsläget en
projektledare (80 procent) och en projektmedarbetare (20 procent). Övrig
organisation består av en styrgrupp, en referensgrupp inom lokal turism samt
en vetenskaplig referensgrupp. Styrgruppen har en beslutande roll och är
sammansatt av en representant från varje kommun (tjänstepersoner), plus en
representant från Länsstyrelsen och en från Västarvet.

För att alla samverkande kommuner ska kunna ta beslut om långsiktig
finansiering har styrgruppen för Platåbergens Geopark utrett frågan om
kommunal finansiering och långsiktig organisering (se bilaga till tjänste-
utlåtandet). Utredningen föreslår att de deltagande kommunerna går in med
50 000 kronor årligen. Utredningen föreslår Västarvet som projektägare på
lång sikt och då med ett regionalt uppdrag att praktiskt arbeta med geoparken
i tät samverkan med kommunerna.

Förvaltn ingens bedömning

Grästorps kommun, som är projektägare, har tagit fram ett förslag till avtal
om samverkan kring projektet Platåbergens Geopark som samtliga med-
verkande kommuner bör teckna. Avtalet innebär bland annat att de
kommuner som omfattas av projektet ska bidra med 50 000 kronor per
kommun och år under år 2019 och år 2020. Grästorps kommun är projekt-
ägare till och med år 2020. Inför år 2021 får ett nytt avtal om samverkan och
medfinansiering tas fram. I ansökan om att etablera en Unesco Global
Geopark måste det dock finns en mer långsiktig plan för finansiering och
med anledning av detta föreslår kommunledningsförvaltningen att kommun-
styrelsen beslutar att det finns en intention att medfinansiera projektet som
kortast till och med år 2024.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
godkänna avtalet med Grästorps kommun om samverkan kring projektet
Platåbergens Geopark, vilket innebär en medfinansiering på 50 000 kronor
per år under år 2019 och år 2020. Intentionen är att fortsätta medfinansiera
projektet som kortast till och med år 2024. Kommunledningsförvaltningen
föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att Falköpings kommun åtar sig
att aktivt delta i arbetet med utveckling av Platåbergens Geopark samt att
beslutet bara gäller om de andra åtta kommunerna också beslutar om
motsvarande medfinansiering.

Finansier ing

Avtalet med Grästorps kommun om samverkan kring projektet Platåbergens
Geopark innebär en medfinansiering på 50 000 kronor per år under år 2019
och år 2020. Intentionen är att fortsätta medfinansiera projektet som kortast till
och med år 2024.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att finansiering sker ur kommun-
styrelsens befintliga budget för år 2019. För år 2019 finns det 10 000 kronor
budgeterat för projektet Platåbergens Geopark i budgetposten "Turism", som
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hör till området "Näringsliv". För år 2019 kommer det därför att bli en
avvikelse på 40 000 kronor i den budgetposten.

Övriga år finansieras avtalet genom att den beslutade medfinansieringen tas
upp i budgetprocesserna för år 2020 och framåt till och med år 2024.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 1 april 2019, har utarbetats av turistchef Klara
Börjesson Ahlqvist och kultur- och fritidschef Maria Wallengren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 45/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Vänersborgs kommun
Trollhättans Kommun
Lidköpings kommun
Skara kommun
Götene kommun
Mariestads kommun
Skövde kommun
Grästorps kommun
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Västarvet
Ekonomiavdelningen
Maria Wallengren, kultur- och fritidschef
Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef
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§ 77 Dnr 2019/00072 500

Medfinansieringsavtal med Trafikverket om funktions-
utredning för ny överlämningsbangård vid Marjarps
logistikområde

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen godkänner förslag till medfinansieringsavtal med
Trafikverket om funktionsutredning för ny överlämningsbangård vid
Marjarps logistikområde.

2 Kostnaden på 250 000 kronor finansieras inom ramen för kommun-
styrelsens investeringsbudget för år 2019.

Bakgrund

Marjarps logistikområde utgörs av den terminal- och järnvägsinfrastruktur
som ingår i begreppet Skaraborg Logistic Center samt därtill kopplad
logistikpark för etablering av logistikverksamhet.

Verksamheterna på Marjarps logistikområde har utvecklats mycket positivt,
helt i enlighet med den av Falköpings kommun fastställda godstransport-
strategin. Falköping är idag i realiteten Skaraborgs logistikcentrum med
företagskunder från ett flertal kommuner i Skaraborg. Under år 2018 har Jula
Logistics AB genomfört köp av kombiterminalen "Dryport Skaraborg" och
250 000 kvadratmeter mark för verksamhetsetableringar i direkt anslutning
till kombiterminalen. Detta lägger en än starkare grund för en ökad tillväxt
av arbetstillfällen inom logistikanknuten verksamhet i Falköping, både i
koppling till befintliga och nytillkommande företag. Dessutom stöttar
satsningen på ny och modern logistik befintliga förtags möjlighet till fortsatt
tillväxt i Falköping och Skaraborg.

Områdets terminal- och järnvägsinfrastruktur ansluts i dag söder ut med en
bangård i koppling till Falköpings Centralstation via spår 1. Denna
anslutning är i sig kapacitetsbegränsande. Utifrån ett kapacitetsperspektiv
beslutade därför kommunstyrelsen den 9 november 2016, § 214, att
godkänna en avsiktsförklaring med Trafikverket om att kunna få möjligheten
att bygga en helt ny spåranslutning inklusive bangård i koppling till
Trafikverkets byggnation av nya förbigångsspår. Förbigångsspåren kommer
att byggas i direkt närhet till Marjarps logistikområde och dess terminaler och
möjliggöra omkörning av långsamgående tåg på Västra stambanan (se
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet).

En ny spåranslutning inklusive en ny bangård i nordgående riktning innebär
att godståg och andra fordonsrörelser till och från norr kan ankomma och
avgå till och från Marjarps logistikområde och dess terminaler utan tågen
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behöver belasta de kapacitetsmässigt hårt belastade plattformsspåren, spår 1
och spår 2, på Falköpings Centralstation.

Spåranslutningen av Marjarps logistikområde och dess terminaler även norr
ut är en förutsättning för att Skaraborg Logistic Center ska kunna utveckla
järnvägslogistiken till och från området utan att en utveckling av järnvägs-
logistiken får större negativa effekter på regionaltågstrafiken till och från
bland annat Jönköping. Det är således en förutsättning för att både erbjuda
kostnadseffektiv järnvägslogistik till och från Skaraborg Logistic Center och
att vidareutveckla befintlig regionaltågstrafik, primärt trafiken mellan
(Skövde/Göteborg) — Falköping — Jönköping.

Syftet med avsiktsförklaringen som beslutades år 2016 är att parterna ska
verka för att senare kunna nå en överenskommelse över ansvar och
kostnader för genomförandet av aktuell åtgärd och, i förekommande fall, hur
det framtida ansvaret för infrastrukturen ska fördelas. Parternas avsikt är
sedan, att i nästa skede, träffa avtal om medfinansiering och genomförande-
avtal utgående från de grundläggande avsikter som framgår i denna
avsiktsförklaring.

Första steget i ett genomförande är att Falköpings kommun bekostar och
genomför en så kallad funktionsutredning utifrån i bilaga 2 till tjänste-
utlåtandet redovisat förslag till medfinansieringsavtal. Detta krävs för att
säkra huvudsystemets, Västra stambanans, funktion och kapacitet. Denna
funktionsutredning ska sedan, på kommunens bekostnad, granskas och
godkännas av Trafikverket. Därefter följer ett antal ytterligare steg i
processen mot ett konkret genomförande, men det regleras inte av detta
medfinansieringsavtal.

Etablerandet av en ny anslutning och en ny bangård är Falköpings kommuns
ansvar, men förutsätter extern medfinansiering från bland annat Trafikverket
och Naturvårdsverket. Beslutad medfinansiering måste vara säkrad innan
fortsatt process efter denna första del som detta medfinansieringsavtal avser.

Finansier ing

Kostnaden för framtagandet av en funktionsutredning samt Trafikverkets
granskning och godkännande av densamma beräknas innebära en kommunal
medfinansiering på 250 000 kronor, vilket är 100 procent av kostnaden.
Kostnaden föreslås täckas ur kommunstyrelsens ordinarie investeringsbudget
för år 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 27 mars 2019, har utarbetats av kommunstrateg
Leif Bigsten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 46/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Leif Bigsten, kommunstrateg
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§ 78 Dnr 2019/00085 250

Iordningställande av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2A
del 2

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar om utbyggnad av lokalgata med gång- och
cykelvägar enligt detaljplan Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 2A del 2 och
anläggning av VA -ledningar inom området till en beräknad totalkostnad
om 5,3 miljoner kronor samt att utbyggnaden finansieras med medel ur
kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering år 2019.

2 Kommunstyrelsen beslutar om utbyggnad av parkmark enligt detaljplan
Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 2A del 2 samt anläggande av en lekplats i
Tåstorpsparken till en beräknad kostnad om 11,2 miljoner kronor samt att
utbyggnaden finansieras med medel ur kommunstyrelsens investerings-
medel för exploatering år 2019. Denna beslutspunkt gäller under
förutsättning att ombudgetering enligt beslutspunkt 3 beviljas.

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera
11,2 miljoner kronor i investeringsmedel för exploatering från projekt
Fåraberget etapp 2 B år 2020 till projekt Fåraberget etapp 2A del 2 år 2019
för åtgärder i beslutspunkt 2.

4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa
försäljningspriset (köpeskilling) för småhustomter till tomtkön inom
området Fåraberget etapp 2A del 2 till 400 kronor per kvadratmeter
tomtyta. Försäljningspriset är exklusive fastighetsbildningskostnad och
anslutningsavgift för vatten och avlopp.

Kommunstyrelsens beslut

5 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärder
(beslutspunkt 1 och 2) till gatuchefen och till enhetschefen för VA -projekt

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2018, § 14, att utse Götenehus
AB till vinnare i den intresseanmälan som Falköpings kommun genomförde
under hösten 2017. Götenehus AB har deltagit i arbetet med att ta fram en ny
detaljplan, Tåstorp 7:7 (Fåraberget etapp 2A del 2) som antogs av byggnads-
nämnden den 20 mars 2019, § 40. Detaljplanen möjliggör byggnation av
5 småhustomter och 30 radhustomter. Götenehus AB erhåller markanvisning
på området och ska under år 2019 projektera och påbörja försäljning av
3 småhus och 30 radhus inom området. Falköpings kommun försäljer initialt
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2 småhusvillatomter i egen regi genom erbjudande till den kommunala
tomtkön.

I planen ingår en ny park om cirka 20 000 kvadratmeter. Parken ska utgöra
en attraktiv mötesplats och rekreationsplats för både befintliga och nya
bostadsområden i och kring Fårabergets område. Parken kompletteras med
en större lekplats i Tåstorpsparken som ska knyta samman områdena
Dotorp, Wetterlin och Fåraberget.

Utbyggnad av bostadsområdet är planerad att starta under våren 2019 och
färdigställas under hösten 2019. Parken och lekplatsen påbörjas under hösten
2019 och färdigställs under år 2020.

Förvaltn ingens bedömning

Byggnadsnämnden antog detaljplan Tåstorp 7:7 (etapp 2A del 2) under sitt
sammanträde den 20 mars 2019. Kommunstyrelsen har sedan tidigare
beslutat om iordningställande av detaljplan Tåstorp 7:7 (Fåraberget etapp 2A
del 1). Arbetet med detta område pågår och förväntas bli klart under våren
2019. Planen är då att fortsätta utbyggnad av nästa etapp (Fåraberget etapp
2A del 2) och när området är iordningställt fortsätta med anläggande av
parkmark och lekplats. Området omfattar 5 småhustomter och 30 radhus-
tomter. Götenehus AB har vunnit en intresseanmälan för området och
planerar att gå ut med försäljning av 3 småhustomter och 30 radhus inom
området under 2019. Genomförs inte byggnation av radhus säljs marken
istället som småhusvillatomter enligt bestämmelserna för tomtkön (KFS
2011:16).

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och det ovan anförda föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att
ombudgetera medel enligt beslutspunkt 3 och att fastställa försäljningspriset
för småhusvillatomter enligt beslutspunkt 4. Kommunledningsförvaltningen
föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar om utbyggnad av detaljplan
Tåstorp 7:7 Fåraberget etapp 2A del 2 samt lekplats i Tåstorpsparken enligt
beslutspunkt 1-2 samt att delegera attesträtt enligt beslutspunkt 5.

Finansier ing

Finansiering av projektet sker med medel ur kommunstyrelsens budget för
exploatering för år 2019. Kostnaderna för projektet är beräknade till
5,3 miljoner kronor för gator och vatten och avlopp inom kvartersmark samt
11,2 miljoner kronor inom parkområdet och anläggande av lekplats i
Tåstorpsparken. Av detta utgör anläggande av vatten och avlopp 3,4 miljoner
kronor. Kostnaden för anläggande av vatten och avlopp finansieras genom
anslutningsavgifter enligt gällande VA -taxa i samband med att småhus-
tomterna ansluts till det kommunala vatten och avloppsnätet.

Attesträtten för de delar som är kopplade till utbyggnad av park och gata
delegeras enligt beslutspunkt 5 till gatuchefen. Motsvarande attesträtt för de
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delar som är kopplade till utbyggnad av VA -anläggningar delegeras enligt
samma beslutspunkt till enhetschefen för VA -projekt.

Parken var initialt planerad att anläggas i en senare etapp och medel för
utbyggnad av parken finns i budget för kommunstyrelsens medel för
exploatering år 2020. Under detaljplanearbetet har det visat sig att det är
bättre lämpat att detaljplanera parken i samband med denna etapp. Av denna
anledning behövs ytterligare medel till kommunstyrelsens investeringsmedel
för exploatering år 2019.

Övriga kostnader som fördelas på området är del av tidigare finansierad
utbyggnad av huvudgata in i området. Fördelning av dessa kostnader
framgår av tabell 1 nedan.
Kostnad/Område Del av utbyggnad Etapp 2A del 1 Etapp 24 del 2 Etrapp 28 Kostnad

168 m gata och park 24% 25% 540 000 25% 540 000 50% 1 080 000

210 m gata och park 30% 50% 1 350 000 50% 1 350 000 0% -
322 ni gata och park 46% 100% 4 140 000 0% - 0% .

100% 6 030 000 1 890 000 1 080 000 9 000000

Total kostnad utbyggnad, gata & GC, park, projektering

9 000 000

Tabell 1 — Tidigare gjorda investeringar som belastar etapp 2A del 2.

Övriga kostnader som belastar området är markkostnad 0,4 miljoner kronor
och administrativa kostnader om 0,2 miljoner kronor.

Försäljningspriset (köpeskillingen) för småhustomterna är beräknat till
400 kronor per kvadratmeter enligt självkostnadsprincipen, exklusive
kostnaderna för anläggande av vatten och avlopp, vilka finansieras genom
anslutningsavgifter fastlagda i VA -taxan. I försäljningspriset ingår inte heller
kostnaden för fastighetsbildning

Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 mars 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 47/2019.

Paragrafen skickas t i l l
Kommunfullmäktige
Erna Pezic, stadsbyggnadschef
Magnus Fleischer, ekonomichef
Christoffer Eriksson, ekonom
Susanne Beijbom, ekonom
Fredrik Johansson, gatuchef
Stig Säll, VA -chef
Adela Kapetanovic, enhetschef för VA -projekt
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig
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§ 79 Dnr 2019/00130 253

Försäljning av Diamanten 1-2 till Falköpings
Hyresbostäder AB

Kommunstyrelsens förslag t i l l  beslut

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna "Köpeavtal
— Falköping Diamanten 1-2" med Falköpings Hyresbostäder AB.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2015, § 174, att anta detalj-
plan för kvarteret Diamanten med flera i Falköpings stad. Kommunstyrelsen
beslutade den 8 november 2017, § 152, att utse Falköpings Hyresbostäder AB
till vinnare i markanvisningstävling för kvarteret Diamanten och
kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2018, § 127, att godkänna
förslag till markanvisningsavtal med Falköpings Hyresbostäder AB för
Diamanten 1-2, Falköping.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2017 §, 154, att byggnader
inom området skulle rivas. Byggnaden på fastigheten Diamanten 2 har rivits
och byggnaden på Diamanten 1 ska rivas hösten 2019 efter att Falköpings
kommuns verksamhet i byggnaden har flyttat ut.

Falköpings Hyresbostäder AB har meddelat att de vill köpa de båda
fastigheterna enligt villkoren i markanvisningsavtalet.

Förvaltn ingens bedömning

Falköpings kommun har tecknat ett markanvisningsavtal med Falköpings
Hyresbostäder AB vilket innehåller en option på att förvärva fastigheterna
Diamanten 1 och 2 för byggnation av två punkthus. Falköpings
Hyresbostäder AB har projekterat för byggnation på de båda fastigheterna
enligt inlämnat och reviderat förslag till markanvisningstävling Diamanten
samt meddelat Falköpings kommun att de önskar genomföra köp av de båda
fastigheterna. Ett köpeavtal har tecknat mellan parterna.

Köpeavtalets huvudsakliga innehåll

• Köpeskillingen för fastigheten Diamanten 1 fastställs till
3 264 000 kronor och för Diamanten 2 till 3 672 000 kronor.

• Falköpings Hyresbostäder AB svarar för samtliga kostnader som är
förknippade med köpet, det vill säga statliga avgifter (lagfart, med
mera), kommunala avgifter (planavgift, bygglov, utstakning, med
mera) och anslutningsavgifter (vatten och avlopp, el, tele, opto med
mera).
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• Tillträde sker två veckor efter det att kommunfullmäktige har
godkänt köpeavtalet och bygglov har beviljats samt att besluten har
vunnit laga kraft.

• Falköpings Hyresbostäder AB förbinder sig att inom 12 månader,
från det att villkor för avtalets giltighet har uppfyllts, på fastigheten
ha anlagt grunden till de två flerbostadshusen. Har köparen inte
fullgjort detta åtagande har Falköpings kommun rätt att utkräva vite
om 50 procent av köpeskillingen.

• Falköpings kommun äger rätt att fritt disponera byggnad samt
parkering på fastigheten Diamanten 1 fram till och med den
15 september 2019. Därefter ska Falköpings kommun stå för rivning
av byggnaden enligt tidigare fattat beslut.

Avtalet är villkorat med att det godkänns av kommunfullmäktige i
Falköpings kommun senast den 30 juni 2019 och att beslutet vinner laga
kraft samt att bygglov i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag till mark-
anvisningstävling — Diamanten beviljas senast den 30 september 2019 och
att beslutet vinner laga kraft.

Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och det ovan anförda föreslår
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner "Köpeavtal
— Falköping Diamanten 1-2" med Falköpings Hyresbostäder AB.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 14 april 2019, har utarbetats av mark- och
exploateringsansvarig Alexander Järkeborn.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 48/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Kommunfullmäktige

Justerarnas si turer Protokollsutdraget bestyrks
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§80 Dnr 2019/00141 212

Samråd om översiktsplan för Göteborg

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande över förslaget till
översiktsplan för Göteborg.

Bakgrund

Skövde, Borås, Trollhättan och Varberg har utöver kommunerna i
Göteborgsregionen (GR) erhållit samrådsförslaget för "Översiktsplan för
Göteborg" på remiss. Falköpings kommun är inte formellt remissinstans i
samrådet om översiktsplan för Göteborg, men väljer att oavsett detta skicka
in ett formellt remissvar.

Skövde kommun har delgett Falköpings kommun sitt förslag på yttrande.
Skövde kommun har i sitt yttrande (se bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) valt att
kommentera avsnittet "Mellankommunala och regionala frågor" i kapitel 4,
"Tematiska inriktningar".

Yttrande

Skövde kommun har fått möjlighet att yttra sig i samrådet om översiktsplan
för Göteborg. Skövde fokuserar sitt yttrande på Västra stambanan. Skövde
kommun menar i sitt yttrande att man i texten på sidan 125 i "Översiktsplan
för Göteborg" bör komplettera angelägna j ärnvägssträckor med Västra
stambanan. I yttrandet motiverar sedan Skövde kommun sitt ställnings-
tagande.

Falköpings kommun, i samverkan med kommunerna utefter Västra stam-
banan, arbetar aktivt för ökad kapacitet på denna nationellt viktiga järnväg.
Banan är mycket viktig för både gods- och persontransporter, både regionalt
och nationellt. Därför är det mycket förvånande att Göteborgs stad inte pekar
ut denna bana som angelägen, inte minst med tanke på dess mycket stora
betydelse för Göteborgs hamn.

Falköpings kommun ställer sig därför helt bakom Skövde kommuns formella
yttrande i denna för Falköpings kommun så viktiga infrastrukturfråga.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 1 april 2019, har utarbetats av kommunstrateg
Leif Bigsten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 49/2019.

Paragrafen sk ickas t i l l
Göteborgs stad
Leif Bigsten, kommunstrateg

Justerarnas signaturer
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§ 81 Dnr 2019/00174 140

Tillfällig scen i stadsparken Plantis sommaren 2019

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
förhyra en tillfällig scen till stadsparken Plantis för att möjliggöra för
evenemang under sommaren 2019.

2 Finansieringen om 78 000 kronor tas från kommunstyrelsens oförutsedda
medel för år 2019.

Bakgrund

Falköpings kommun har sedan fem år tillbaka haft en långsiktig strategi och
plan för förnyelse och utveckling av stadsparken Plantis. Arbetet leds av en
politiskt sammansatt styrgrupp, projektledningen sköts av kommunlednings-
förvaltningen och utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med samhälls-
byggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

År 2017 kunde arbetet med ombyggnationen påbörjas och i juni 2018 stod
den nya serveringen klar för invigning. Det kvarstår idag några delar, till
exempel byggnation av en lekplats och scen och gradänger i parken. Tjänste-
personer på kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen
och kommunledningsförvaltningen ser ett stort behov av att redan under år
2019 kunna anordna evenemang i parken. Entreprenören av serveringen i
parken är starkt engagerad i frågan och är intresserad av att arrangera
12 sommarevenemang i parken under tiden 1 juni -31 augusti 2019.

Projektledningen ser ett värde i att möjliggöra detta. Det skulle stärka
Falköpings attraktivitet och kultur- och nöjesliv. Projektledningen har sett
över möjligheten att lösa frågan för innevarande år, vilket skulle innebära att
en mindre tillfällig scen iordningställs, då den permanenta lösningen inte är
på plats förrän tidigast år 2020. Projektledningen har funnit ett förslag till en
lösning med förhyrning av en tillfällig scen, för tiden 1 juni -31 augusti 2019
till en kostnad av 78 000 kronor.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen ser ett stort värde i att Falköpings kommun
tar ansvar och förhyr en tillfällig scen för sommaraktiviteter där Falköpings
kommun och entreprenören av serveringen i parken med flera ges möjlighet
att ordna arrangemang.

Finansier ing

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avsätta
78 000 kronor till kommunledningsförvaltningen av kommunstyrelsens

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks_
dk---



FLAKÖPLI.9
Kommunstyrelsen

Sida
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 35(43)
Sammanträdesdatum
2019-05-07

oförutsedda medel, för att möjliggöra evenemang i stadsparken Plantis
sommaren 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 12 april 2019, har utarbetats av näringslivschef
Magnus Sundén.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet under § 50/2019.
Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsens skulle besluta följande.

1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att förhyra
en tillfällig scen till stadsparken Plantis för att möjliggöra för evenemang
under sommaren 2019.

2 Finansieringen om 78 000 kronor tas från kommunstyrelsens oförutsedda
medel för år 2019.

Yrkanden

Marita Ljus (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande motivering.

"För högt pris. Utreda priset."

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde respektive Marita Ljus (SD) yrkande om återremiss och finner att
kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer sedan proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen har beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Paragrafen skickas t i l l
Magnus Sundén, näringslivschef

Justerarnas signat rer

,
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§ 82 Dnr 2019/00109 622

Remittering av motion från Erik Kyrkander (V) om att
införa en vegetarisk dag i veckan på förskolor och skolor
samt andra insatser för en hållbarare matkultur

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen om att införa en vegetarisk dag
i veckan på förskolor och skolor samt andra insatser för en hållbarare
matkultur remitteras till barn- och utbildningsnämnden och till tekniska
nämnden för yttrande senast den 2 september 2019.

Bakgrund

Erik Kyrkander (V) har väckt en motion om att införa en vegetarisk dag i
veckan på förskolor och skolor samt andra insatser för en hållbarare
matkultur. Av motionen framgår följande.

" En vegetar isk dag i veckan på Falköpings för skolor  och skolor  och
hållbar ar e matkultur

Allt fler önskar mer vegetariska inslag och alternativ i den offentligt
serverade kosten. Inte minst barn och ungdomar. Fler bryr sig om vad de
stoppar i sig, och hur det påverkar miljön.

Nu vill vi höja kvalitén ytterligare och öka antalet vegetariska rätter i
Falköpings skolor.

Matkulturen i Falköping matsalar är traditionell. Det finns visserligen flera
inslag av både asiatisk och europeisk mat, men de har alla gemensamt att
köttet spelar en central roll i rätterna. Det är en ohållbar matkultur. Om man
ska bryta det vanemönstret och implementera ett hållbart sätt att äta så måste
vi börja med skolan. Ja, till och med förskolan.

Den kulturmiljö som präglar Falbygden hotas inte av att vi vill minska
volymen kött i skolan då vi istället vill betala för att få högkvalitetskött från
betande djur med ökad andel lokal produktion.

Hållbart lokalt kött kostar mer, att införa vegetarisk dag innebar att vi frigör
resurser för detta.

Vad menar vi egentligen när vi skriver "hållbar matkultur"?

Vår köttkonsumtion leder till många allvarliga miljö-, hunger- och hälso-
problem. Cirka 25 procent av de totala klimatutsläppen i Sverige utgörs av
livsmedelskedjans klimatutsläpp, där kött ar den livsmedelsgrupp som står
för det största bidraget. FN:s jordbruksorgan.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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FAO räknar med att djurhållningen står för 18 procent av världens växthus-
gaser. Så mycket som en tredjedel av svenskens klimatpåverkan kommer
från maten enligt Naturskyddsföreningen.

Forskarnas slutsats är tydlig; om vi vill ha en hållbar klimatutveckling måste
vi äta mindre kött. Senaste forskning ger vid handen att hållbart köttintag per
vecka är 100 gam kött. Som på seriöst hållbar kommun bör Falköping ta till
sig detta.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

• att Falköpings skolkök inför en vegetarisk dag i veckan för
kommunens förskolor, grundskolor, och gymnasium.

• att man ökar antalet vegetariska rätter i Falköping förskolor, skolor
och gymnasium.

• att all personal inom matverksamheten utbildas rörande klimathållbar
mat och köttacentrerade menyer.

• att allt inköp av kött har miljö, kulturmiljö och djurhållning som
överordnad prioritet över kilopris.

• att kommen undersöker barn och ungdomars önskemål om hållbar
mat."

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019, § 14, att remittera motionen
till kommunstyrelsen för yttrande.

Paragrafen sk ickas t i l l
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden

Justerarnas signaturer Protokolisutdraget bestyrks
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§83 Dnr 2019/00119 100

Remittering av motion från Milada Wurm (SD) och
Johanna Johansson (SD) om att införa ett lokalt förbud
mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings
kommun

Kommunstyrelsens beslut

1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen om att införa ett lokalt förbud
mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings kommun bereds av
kommunstyrelsens arbetsutskott. Motionen behandlas preliminärt i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2019.

Bakgrund

Milada Wurm (SD) och Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att
införa ett lokalt förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i Falköpings
kommun. Av motionen framgår följande.

" Motion om att  inför a ett  lokalt  för bud mot passiv insamling av
pengar (tigger i) i Falköpings kommun

Sverigedemokraterna förordar ett nationellt förbud mot tiggeri, men den
tidigare regeringen har valt att lägga över detta ansvar på kommunerna.

Det är inte Falköpings kommuns ansvar att lösa situationen för utsatta
EU-medborgare. Att be om hjälp är något man gör i nödfall, när det utgör en
livsstil urholkar tiggeriet möjligheten för andra att akut söka och få hjälp. Att
tigga vecka efter vecka, månad efter månad är en annan. Tiggeriet urholkar
det sociala ansvarets fundament. Känsligheten för de utsatta.

Vi lär just nu en generation barn att vända bort blicken inför människor som
ber om hjälp. Då det är ytterst sannolikt att människohandel och annan typ av
kriminalitet förekommer och utsatta människor utnyttjas, anser vi att man ska
förbjuda tiggeri. Genom förbudet tvingas tiggarna att söka andra mer
långsiktigt hållbara sätt att försörja sig.

Vi får inte glömma att enligt undersökning, som SR gjorde 18 april 2018, är
6 av 10 svenskar emot tiggeriet.

Vi vill göra det svårare för ligor att utnyttja tiggarna. Vi anser att så länge vi
blundar för problemet och möjliggör tiggande, så kommer inte heller
Rumänien eller Bulgariens regeringar att ta tag i problemet. Falköpings
kommun bör därför följa Vellinges modell och snarast införa ett förbud mot
tiggeri.

Förslagsvis sätts tiggeriförbudet bl.a. utanför samtliga butiker i kommunen, så
att konsumenter kan besöka våra affärer och offentliga platser i lugn och ro.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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En del av argumentationen mot ett lokalt tiggeriförbud har varit att det är
oklart om ett sådant förbud strider mot lagen men nu har Högsta
förvaltningsdomstolen gett Vellinge kommun rätt att införa förbud mot tiggeri
på avgränsade platser och därmed är det tillåtet för även andra kommuner att
införa samma modell. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver därmed
kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i
tiggeriförbudsfrågan och uttalar följande:

"Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som
kallas passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig
plats."

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige
besluta:

• Att snarast införa ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna mot
passiv insamling av pengar (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna
ordningen i Falköpings kommun på följande platser:

1. Utanför samtliga butiker

2. Utanför Resecentrum

3. Plantis

4. Stora torget

5. Köttorget

6. Trätorget

• Att möjlighet till att utöka förbudet ges, i de fall näringsidkare påtalar
för kommunen att tiggeriet stör den allmänna ordningen utanför deras
verksamheter."

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2019, § 15, att remittera motionen
till kommunstyrelsen för yttrande.

Paragrafen skickas t i l l
Katarina Andersson, kommundirektör
Linda Karelid, kanslichef

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§84 Dnr 2019/00001 101

Delegationsbeslut och anmälningsärenden

Kommunstyrelsens beslut

1 Nedanstående förteckningar över delegationsbeslut och anmälnings-
ärenden läggs till handlingarna.

Bakgrund

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger
någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar.
Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet,
ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kommunstyrelsens
delegationsbestämmelser.

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har
samma rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kommunstyrelsen när
som helst återkalla delegationen.

Anmälan av delegat ionsbeslut

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens delegations-
bestämmelser ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande
sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för kommun-
styrelsen i form av nedanstående förteckning.

Delegat ionsbeslut

Allmänna ärenden (§ 6)

Diar ienr Beslut Delegat

2019/143 Remiss om revidering av tekniska Kanslichef
nämndens och kommunstyrelsens
reglementen

Fastighetsärenden (§ 10)

Diar ienr Beslut Delegat

2017/492 Försäljning av småhustomt Tigerögat 1 Mark- och
exploateringsansvarig

2019/159 Adressättning för fastigheten Väduren 1 1:e mätningsingenjör

Justerarnas signaturer P rotokollsutdraget bestyrksed)
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Diar ienr Beslut Delegat

2017/616 Servitut på Fjällåkra 2:42 Mark- och
exploateringsansvarig

2019/176 Upplåtelse av jordbruksmark på del av Mark- och
Floby 5:13 exploateringsingenjör

2019/171 Servitut på Bergkristallen 1 Mark- och
exploateringsingenj ör

2019/165 Jordbruksarrende på del av Väsmestorp Mark- och
2:49-50 och Torrevalla 1:1 exploateringsingenjör

2019/164 Jordbruksarrende på del av Torbjörntorp Mark- och
10:2 exploateringsingenjör

2019/163 Jordbruksarrende på Friggeråker 25:8 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/181 Adressättning för fastigheten 1:e mätningsingenjör
Rådmannen 2

2019/182 Adressättning för fastigheten Åsarp 8:69 1:e mätningsingenjör

2019/186 Jordbruksarrende på Torrevalla 1:1 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/184 Jordbruksarrende på Bestorp 1:1 med Mark- och
flera exploateringsingenjör

2019/187 Jordbruksarrende på Tåstorp 6:2 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/190 Försäljning av småhustomt Kätten 3 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/191 Försäljning av småhustomt Åkern 3 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/192 Försäljning av småhustomt Kätten 5 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/193 Försäljning av småhustomt Sockerröret 6 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/195 Försäljning av småhustomt Kätten 4 Mark- och
exploateringsingenjör

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Diar ienr Beslut Delegat

2019/196 Försäljning av småhustomt Åkern 1 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/197 Försäljning av småhustomt Ängen 3 Mark- och
exploateringsingenjör

2018/391 Försäljning genom markanvisning av Mark- och
småhustomt Järpen 5 exploateringsingenjör

2018/392 Försäljning genom markanvisning av Mark- och
småhustomt Knipan 2 exploateringsingenjör

2019/201 Reservation av småhustomt Sockerröret 8 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/205 Reservation av småhustomt Åkern 4 Mark- och
exploateringsingenjör

2019/207 Jordbruksarrende på fastigheten Valtorp Mark- och
1:2 exploateringsingenjör

Anmälningsärenden

Nr Är ende

1 Protokoll från Miljönämnden östra Skaraborg den 10 april 2019

2 Protokoll från Skaraborgs kommunalförbund fredag den 29 mars 2019

Justerarnas signaturer
/ / (

Protokollsutdraget bestyrks

.. .-----

_.----- -," 4--.,'



V\LKÖP!N9
Kommunstyrelsen

§ 85

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(43)
Sammanträdesdatum
2019-05-07

Information från Skaraborgs kommunalförbund

Information

Kommunstyrelsens ordförande Dan Gabrielsson (S) och andre vice
ordförande Adam Johansson (M) informerar om aktuella frågor inom
Skaraborgs kommunalförbund. Nästa sammanträde med styrelsen för
Skaraborgs kommunalförbund äger rum den 10 maj 2019. Vid
sammanträdet ska bland annat frågan om taxa för gymnasieplatser
behandlas.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks


